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SERIE 1300 
Modulární panely s vým nnými tla ítky 
pro audio video systémy 

Maximální flexibilita
instalace 
S pouze 4 kryty, Série 1300 poskytují 
maximální flexibilitu složení a instalaci 
videotelefonních tla ítkových panel  pro 
digitální i analogové systémy Elvox.  
Velmi jednoduše je možné vym nit p i
instalaci i následném rozši ování systému 
zaslepené moduly za tla ítka. 
Panely Série 1300 ve svém designu, 
jemn  propracované, jsou vhodné pro 
zapušt nou instalaci do stejných krabic 
jako panely Série 8000 a 1200 a na st nu 
do krabic s vlastní povrchovou úpravou.

V zadní ásti desky odstra te
pomocí šroubováku zaslepovací 
moduly, v po adí zdola nahoru. 

Po odstran ní zaslepovacího 
modulu vložíte tla ítko 
jednoduše zatla ením.

modulární panely 
s vým nnými tla ítky



Krabice do zdi používané u Série 
1300 jsou stejné jako u Série 1200 
a Série 800, art. 9192, art. 9193. 

Panel je vyroben z lisovaného hliníkového profilu 
tlouš ky 1,8 mm, zakon en je dv ma hlavicemi 
z kopolymeru odolnému proti nárazu a UV zá ení,
které umož ují elní upevn ní na rám p ístroj . Rám 
je vyroben z jediného kusu bíle lakovaného ocelového 
1,2 mm silného plechu. Nárazuvzdorným 
polikarbonátovým držákem jsou uchycena do elního 
panelu tla ítka, která jsou vyrobeny z pr hledného 
polykarbonátu chrán ného potažením nerez ocelí. 
Panel je kompatibilní s digitálními i analogovými 
systémy Elvox. Verze audio i video jsou z estetického 
pohledu stejné, což nabízí jednotné ešení pro ob
aplikace.

Kompletní výb r instalace 

Verze s krabicí Verze s krabicí. Verze s krabicí na  
do zdi. do zdi a ráme kem povrch s ráme kem

proti dešti. proti dešti. 



Nejkvalitn jší
komunikace
Vysoce kvalitní materiály, elegantní design, prakti nost skládání 
panel , d lají ze série 1300 zcela jist  úsp šný výrobek. 
Panel 1300 je ur en pro zapušt nou instalaci s krabicemi do zdi 
art. 9192 a 9193 (stejné jako krabice v sérii 1200 a 8000), nebo 
pro instalaci na povrch prost ednictvím krabice na ze
z lešt ného anodizovaného hliníku síly 1,5mm. 
Maximální univerzálnost výrobku je dosažena i možností 
složení panelu s pot ebným po tem tradi ních tla ítek
p ímo p i instalaci panelu. 
Desing tla ítka umož uje optimální podsvícení pomocí LED. 

stupe
krytí
IP 44





SERIE 1300 
Modulární panely s vým nnými tla ítky 
pro audio video systémy 

Kompaktní panel 1300  
(výška 168 mm) art. 13K1, který 
je dodáváný s p íslušenstvím, je 

možné instalovat, díky 
dodávaným krabicím, jako 

zapušt ný i na povrch. 
Vložením dalšího tla ítka (art. 

R131) vytvo íme panel pro dva 
ú astníky. 

Krabice na povrch 

Krabice do zdi 

Za ízení
pro jednoho 

i dva ú astníky



Verze do zdi. 

Verze na povrch. 

art. 13K1 

Instalace
zapušt ná
nebo na povrch 

  art. 13K1 art. R131 



SERIE 1300              Verze s tla ítky
Modulární panely s vým nnými tla ítky 
pro audio video systémy 

Prvky série 1300 umož ují složení 
panel  pro systémy Due Fili, Digibus, 

Sound System i pro výzvu AC. 
Panely se skládají z p ední desky 

s rámem p ístroj , doplní se krabice do 
zdi nebo na povrch, ráme ek proti dešti, 

tla ítka výzvy, vn jší tla ítka, LED 
podsv tlení jmenovek, hovorové 
jednotky, kamery nebo jednotky 

elektroniky. 
P ední desky pro Due Fili, Digibus, 
Sound System i pro výzvu AC jsou 

stejné, rozdíly jsou v dalších p ídavných 
komponentech. 

Do panel  pro za ízení s výzvou Sound 
System nebo AC je pot eba p idat
hovorovou jednotku nebo kameru 

s hovorovou jednotkou, tla ítka výzvy, 
vn jší tla ítka, LED pro podsv tlení
jmenovek a krabice do zdi nebo na 

povrch.

Do panel  pro za ízení Due Fili nebo 
Digibus je pot eba p idat jednotku 

elektroniky audio nebo video, p ípadn
p ídavné moduly s tla ítky výzvy, vn jší

tla ítka a krabice do zdi nebo na povrch. 

Všechny panely je možné doplnit 
p ídavnými panely s tla ítky nebo 

okénky pro jména a spojovat více krabic 
do zdi nebo použít krabice na povrch 

s ráme kem proti dešti. 



Složení audio nebo video 
panelu s tla ítky, pro za ízení
s výzvou Sound System nebo 
AC je pot eba p idat:
hovorovou jednotku nebo 
kameru s hovorovou jednotkou, 
LED osv tlení jmenovek art. 
R260 (jedno pro 4 tla ítka),
tla ítka art. R200 nebo 
R200/50 a vn jší tla ítka R131, 
R131/10. 

Složení audio nebo video 
panelu s tla ítky, pro 
za ízení Due Fili nebo 
Digibus je pot eba p idat
pouze jednotku elektroniky 
audio nebo video s tlla ítky a 
vn jší tla ítka R131, 
R131/10. 

Složení p ídavného panelu 
s tla ítky, pro za ízení s výzvou 
Sound System nebo AC je 
pot eba p idat: LED osv tlení 
jmenovek art. R260 (jedno pro 
4 tla ítka), tla ítka art. R200 
nebo R200/50. 

Složení p ídavného panelu 
s tla ítky, pro za ízení Due Fili 
nebo Digibus je pot eba p idat 
pouze p ídavné moduly 
s tla ítky art. 12TS. 



SERIE 1300         Verze s klávesnicí 
Modulární panely s vým nnými tla ítky 
pro audio video systémy 

Prvky série 1300 umož ují složení 
panel  pro systémy Due Fili, Digibus. 

Panely se skládají z p ední desky 
s rámem p ístroj , doplní se krabice do 

zdi nebo na povrch, ráme ek proti dešti, 
jednotka elektroniky a p ídavné moduly. 

P ední desky pro za ízení Due Fili a 
Digibus jsou stejné, rozdíly jsou 

v dalších p ídavných komponentech. 

Do panel  pro za ízení Due Fili nebo 
Digibus je pot eba p idat jednotku 

elektroniky audio nebo video, p ípadn
p ídavné moduly s okénky pro jména a 

krabice do zdi nebo na povrch. 

Všechny panely je možné doplnit 
p ídavnými panely s tla ítky nebo 

okénky pro jména a spojovat více krabic 
do zdi nebo použít krabice na povrch 

s ráme kem proti dešti. 

s ráme kem
proti dešti 



K dispozici jsou ráme ky proti dešti 
a krabice na povrch s ráme kem
proti dešti, vyrobené z lešt ného
anodizovaného hliníku síly 1,5mm. 
Verze ráme k  a krabic jsou 
vyráb ny pro 
1, 2, 3 a 4 desky, 2 a 3 modulové, 
sestavené vodorovn  vedle sebe. 

Složení audio nebo video 
panelu s klávesnicí a 
displejem, pro za ízení Due 
Fili a Digibus je pot eba p idat
pouze alfanumerickou 
jednotku elektroniky audio 
nebo video. 

Složení p ídavného panelu 
s okénky pro jména, pro za ízení
Due Fili a Digibus není pot eba
p idávat žádné p ídavné moduly. 

Okénko pro 13 jmen 

K dispozici jsou p ídavné desky 
s okénky pro jména s LED 
podsvícením.
Každé okénko je pro 13 jmen, 
standardn  je dodáváno s LED 
obvodem pro jejich podsvícení. 
P ipojuje se k jednotce elektroniky 
nebo k p ídavnému napájecímu 
zdroji. 



SERIE 1300
Modulární panely s vým nnými tla ítky 
pro audio video systémy 

Kód Popis 

Panel audio/video 1300 

Desky panel  jsou vyrobeny z lešt ného anodizovaného hliníku síly 1,8 mm. Ur eny jsou 
pro instalaci zapušt nou s krabicí do zdi art. 9192 nebo 9193, nebo pro instalaci na povrch 
s art. S3xx. Panely audio/video jsou standardn  vybaveny jedním tla ítkem, ale p ipraveny 
jsou pro p idání dalších tla ítek do zaslepených otvor . Kompletují se p idáním jednotek 
elektroniky a p ídavných modul  pro systémy Due Fili a Digibus, nebo p idáním hovorové 
jednotky, kamery s hovorovou jednotkou, tla ítky výzvy, LED propodsvícení tla ítek pro 
systémy Sound System nebo systém s výzvou AC. 

Deska audio/video série 1300 - dva moduly s tla ítky 

1321 Deska audio/video výška 2 moduly s 1 vn jším tla ítkem, ale bez tla ítka výzvy. 
 Deska se používá s následujícími komponenty: 

 Systém Due Fili  Jednotka elektroniky: 12F3, 12F5 
   P íslušenství: R131 

 Systém Due Fili  Hovorová jednotka: 6931 
   P íslušenství: R264, R131, 12TS, R200, R200/50 

 Systém Digibus  Jednotka elektroniky: 1283, 1285 
   P íslušenství: R131 

 Systém Sound System Hovorové jednotky: 930A, 930C, 930F, 930G 
 nebo výzvou AC  Kamery s hovorovou jednotkou: 559A, 559B 
   P íslušenství: R260, 2/994, R131, R200, R200/50 

Rozm ry desky: 277x100x22 mm 

Deska p ídavná série 1300 - dva moduly s tla ítky 

1358 Deska p ídavná výška 2 moduly s 8 vn jšími tla ítkem, ale bez tla ítek výzvy. 
 Deska se používá s následujícími komponenty: 

 Systém Due Fili  Jednotka elektroniky: 12TS 
   P íslušenství: R130

 Systém Digibus  Jednotka elektroniky: 12TS 
   P íslušenství: R130 

 Systém Sound System P íslušenství: R260, 2/994, R130, R200, R200/50 
 nebo výzvou AC 

Rozm ry desky: 277x100x22 mm 

Deska audio/video série 1300 - t i moduly s tla ítky 

1331 Deska audio/video výška 3 moduly s 1 vn jším tla ítkem, ale bez tla ítek výzvy. 
 Deska se používá s následujícími komponenty: 

 Systém Due Fili  Jednotka elektronoky: 12F3+12TS, 12F5+12TS 
   P íslušenství: R131 

 Systém Due Fili  Hovorová jednotka: 6931 
   P íslušenství: R264, 2/994, R131, 12TS 

 Systém Digibus  Jednotka elektroniky: 1283+12TS, 1285+12TS 
   P íslušenství: R131 

 Systém Sound System Hovorové jednotky: 930A, 930C, 930F, 930G 
 nebo výzvou AC  Kamery s hovorovou jednotkou: 559A, 559B 
   P íslušenství: R260, 2/994, R131, R200, R200/50 

Rozm ry desky: 391x100x22 mm 



Kód Popis 

Deska p ídavná série 1300 - t i moduly s tla ítky 

1372 Deska p ídavná výška 3 moduly s 12 vn jšími tla ítky, ale bez tla ítek výzvy. 
 Deska se používá s následujícími komponenty: 

 Systém Due Fili  Jednotka elektroniky: 12TS 
   P íslušenství: R130

 Systém Digibus  Jednotka elektroniky: 12TS 
   P íslušenství: R130 

 Systém Sound System P íslušenství: R260, 2/994, R200, R200/50 
 nebo výzvou AC 

Rozm ry desky: 391x100x22 mm 

Deska audio/video série 1300 - dva moduly 
 pro klávesnici s alfanumerickým displejem 

132D Deska audio/video výška 2 moduly pro klávesnici s alfanumerickým displejem. 
 Deska se používá s následujícími komponenty: 

 Systém Due Fili  Jednotka elektroniky: 12F4, 12F7 

 Systém Digibus  Jednotka elektroniky: 1282, 1286 

Rozm ry desky: 277x100x22 mm 

Deska p ídavná série 1300 - dva moduly 
 s 2 okénky 13 + 13 jmen 

132N Deska p ídavná výška 2 moduly s okénky jmen 13 + 13 
a podsvícením LED 

Rozm ry desky: 277x100x22 mm 

Deska audio/video série 1300 - t i moduly pro klávesnici 
 s alfanumerickým displejem a okénkem pro 13 jmen 

133D Deska audio/video výška 3 moduly pro klávesnici s alfanumerickým displejem  
a okénkem jmen. Deska se používá s následujícími komponenty: 

 Systém Due Fili  Jednotka elektroniky: 12F4, 12F7 

 Systém Digibus  Jednotka elektroniky: 1282, 1286 

Rozm ry desky: 391x100x22 mm 

Deska p ídavná série 1300 - t i moduly 
 s 3 okénky 13 + 13 + 13 jmen 

133N Deska p ídavná výška 3 moduly s okénky jmen 13 + 13 + 13 
a podsvícením LED 

Rozm ry desky: 391x100x22 mm 



SERIE 1300
Modulární panely s vým nnými tla ítky 
pro audio video systémy 

Kód Popis 

   Panely audio/video série 1300 sestavené 

13K1 Panel audio/video pro instalaci na povrch nebo zapušt nou s 1 vn jším
tla ítkem, 1 tla ítkem výzvy, p ipravený pro p idání druhého tla ítka (art. 131), 
pro použití s tla ítkem vestav ným v kame e art. 68TU/K a 68TC/K. Sériov
vybavený: obvodem s tla ítky a zelenými LED pro podsvícení jmenovek, krabicí 
pro instalaci na povrch a krabicí pro instalaci zapušt nou art. 91K1. 
Panel se používá s následujícími komponenty: 

  Videokit 2 Fili Kamera s hovorovou jednotkou: 68TU/K, 68TC/K 
Hovorová jednotka: 68TU/K93 

Rozm ry panelu na povrch:   168x100x37 mm 
Rozm ry panelu zapušt ného: 168x100x23+12 mm 

Krabice do zdi 

9192 Krabice do zdi z kopolymeru pro 2 moduly vertikáln  s ochranným ví kem.
Dodávána s držáky pro vzájemné spojení krabic. 
Rozm ry: 98x254x50 mm (ŠxVxH) 

9193 Krabice do zdi z kopolymeru pro 3 moduly vertikáln  s ochranným ví kem.
Dodávána s držáky pro vzájemné spojení krabic. 
Rozm ry: 98x365x50 mm (ŠxVxH) 

Ráme ky ochrany proti dešti série 1300 

Ráme ky ochrany proti dešti z lešt ného anodizovaného hliníku. 
Používají se p i zapušt né instalaci s krabicemi art. 9192 a 9193. 

C321 Ráme ek ochrany proti dešti pro 1 desku výška 2 moduly 
Rozm ry: 120x288x39 mm (ŠxVxH) 

 C322 Ráme ek ochrany proti dešti pro 2 desky výška 2 moduly 
Rozm ry: 220x288x39 mm (ŠxVxH) 

 C323 Ráme ek ochrany proti dešti pro 3 desky výška 2 moduly 
Rozm ry: 320x288x39 mm (ŠxVxH) 

 C324 Ráme ek ochrany proti dešti pro 4 desky výška 2 moduly 
Rozm ry: 420x288x39 mm (ŠxVxH) 

 C331 Ráme ek ochrany proti dešti pro 1 desku výška 3 moduly 
Rozm ry: 120x402x39 mm (ŠxVxH) 

 C332 Ráme ek ochrany proti dešti pro 2 desky výška 3 moduly 
Rozm ry: 220x402x39 mm (ŠxVxH) 

 C333 Ráme ek ochrany proti dešti pro 3 desky výška 3 moduly 
Rozm ry: 320x402x39 mm (ŠxVxH) 

 C334 Ráme ek ochrany proti dešti pro 4 desky výška 3 moduly 
Rozm ry: 420x402x39 mm (ŠxVxH) 



Kód Popis 

   Krabice na povrch s ráme kem proti dešti série 1300 

Krabice s ráme kem proti dešti z lešt ného anodizovaného hliníku. 

 S321 Krabice s ráme kem proti dešti pro 1 desku výška 2 moduly 
Rozm ry: 120x288x74 mm (ŠxVxH) 

 S322 Krabice s ráme kem proti dešti pro 2 desky výška 2 moduly 
Rozm ry: 220x288x74 mm (ŠxVxH) 

 S323 Krabice s ráme kem proti dešti pro 3 desky výška 2 moduly 
Rozm ry: 320x288x74 mm (ŠxVxH) 

 S324 Krabice s ráme kem proti dešti pro 4 desky výška 2 moduly 
Rozm ry: 420x288x74 mm (ŠxVxH) 

 S331 Krabice s ráme kem proti dešti pro 1 desku výška 3 moduly 
Rozm ry: 120x402x74 mm (ŠxVxH) 

 S332 Krabice s ráme kem proti dešti pro 2 desky výška 3 moduly 
Rozm ry: 220x402x74 mm (ŠxVxH) 

 S333 Krabice s ráme kem proti dešti pro 3 desky výška 3 moduly 
Rozm ry: 320x402x74 mm (ŠxVxH) 

 S334 Krabice s ráme kem proti dešti pro 4 desky výška 3 moduly 
Rozm ry: 420x402x74 mm (ŠxVxH) 

   P íslušenství pro panely série 1300 

 R130 Zaslepovací modul otvoru pro vn jší tla ítko. Používá se p i snížení po tu
 tla ítek výzvy na desce, nahrazuje ho vn jší tla ítko s jmenovkou.

 R130/10 Balení 10 zaslepovacích modul  otvoru pro vn jší tla ítko. Používá se p i snížení 
 po tu tla ítek výzvy na desce, nahrazuje ho vn jší tla ítko s jmenovkou. 

 R131 Vn jší tla ítko. Používá se pro zvýšení po tu tla ítek výzvy na desce, nahrazuje 
ho zaslepovací modul. Dodáváno je bez tla ítka výzvy. 

 R131/10 Balení 10 vn jších tla ítek. Používá se pro zvýšení po tu tla ítek výzvy na 
desce, nahrazuje ho zaslepovací modul. Dodáváno je bez tla ítka výzvy. 

 2/994 Pásek 4 diod do panel  série 1300. Pro audio systém 1+n vodi . 1 dioda pro 
každé tla ítko.

 R200 Jednotlivé tla ítko výzvy pro montáž do rámu desky panel  série 1300. 

 R200/50 Balení 50 tla ítek výzvy pro montáž do rámu desky panel  série 1300. 

 R260 Deska s držákem a obvodem zelených LED pro podsvícení jmenovek na desce 
série 1300 (jedna deska pro podsvícení až 4 jmenovek). 



SERIE 1300          Sady video
Modulární panely s vým nnými tla ítky 
pro audio video systémy 

Kód Popis 

 Rozši itelná videotelefonní sada Due Fili série Giotto 
 s panelem 1300 

6329/KA Sada video /B série Giotto složená z: 1 panelu z lešt ného anodizovaného 
hliníku série 1300 pro zapušt nou instalaci s 1 tla ítkem výzvy (art. 1321+9192), 
1 elektronické jednotky s tla ítky a barevnou kamerou s hovorovou jednotkou 
(art. 12F5), 1 videotelefonu na st nu série Giotto s /B 4“ obrazovkou nízkého 
profilu (art. 6329), 1 napájecího zdroje (art. 6922). 

 Rozši itelná videotelefonní sada Due Fili série Giotto 
 s panelem 1300 

6329/KAC Sada video barevná série Giotto složená z: 1 panelu z lešt ného anodizovaného 
hliníku série 1300 pro zapušt nou instalaci s 1 tla ítkem výzvy (art. 1321+9192), 
1 elektronické jednotky s tla ítky a barevnou kamerou s hovorovou jednotkou 
(art. 12F5), 1 videotelefonu na st nu série Giotto s barevnou TFT LCD 3,5“ 
obrazovkou nízkého profilu (art. 6329/C), 1 napájecího zdroje (art. 6922). 

 Rozši itelná videotelefonní sada Due Fili série 6600 
 s panelem 1300 

6611/KA Sada video barevná série 6600 složená z: 1 panelu z lešt ného anodizovaného 
hliníku série 1300 pro zapušt nou instalaci s 1 tla ítkem výzvy (art. 1321+9192), 
1 elektronické jednotky s tla ítky a barevnou kamerou s hovorovou jednotkou 
(art. 12F5), 1 videotelefonu zapušt ného do st ny série 6600 s barevnou TFT 
LCD 3,5“ obrazovkou s 6 p ídavnými tla ítky a krabicí pro instalaci do zdi (art. 
6611+6149), 1 napájecího zdroje (art. 6922). 



Kód Popis 

 Videotelefonní sada Due Fili série Petrarca s panelem 1300 

68IA/R Sada video /B série Petrarca pro jednu rodinu složená z: 1 panelu z lešt ného 
anodizovaného hliníku série 1300 pro zapušt nou nebo povrchovou instalaci s 1 
tla ítkem výzvy (art. 13K1) komplet s kamerou s manuáln  nakláp cím
objektiven a hovorovou jednotkou (art. 68TU/K), 1 p ídavným tla ítkem (art. 
R131) pro rozší ení panelu pro dv  rodiny, 1 videotelefonu na st nu série 
Petrarca s /B 4“ obrazovkou nízkého profilu (art. 6009+62I8) komplet s deskou 
na st nu (art. 6145), 1 napájecího zdroje (art. 6922). Telefon je vybaven 5 
tla ítky (1 pro otev ení zámku, 1 pro autoaktivaci, 3 pro interkomunika ní výzvy). 

 Videotelefonní sada Due Fili série Petrarca s panelem 1300 

68IA/RC Sada video barevná série Petrarca pro jednu rodinu složená z: 1 panelu z 
lešt ného anodizovaného hliníku série 1300 pro zapušt nou nebo povrchovou 
instalaci s 1 tla ítkem výzvy (art. 13K1) komplet s kamerou s manuáln
nakláp cím objektiven a hovorovou jednotkou (art. 68TC/K), 1 p ídavným
tla ítkem (art. R131) pro rozší ení panelu pro dv  rodiny, 1 videotelefonu na 
st nu série Petrarca s barevnou TFT LCD 3,5“ obrazovkou (art. 6029/C+62I8) 
komplet s deskou na st nu (art. 6145), 1 napájecího zdroje (art. 6922). Telefon je 
vybaven 5 tla ítky (1 pro otev ení zámku, 1 pro autoaktivaci, 3 pro 
interkomunika ní výzvy). 

 Rozši itelná videotelefonní sada Sound System série Giotto 
 s panelem 1300 

63NA Sada video /B série Giotto složená z: 1 panelu z lešt ného anodizovaného 
hliníku série 1300 pro zapušt nou instalaci s 1 tla ítkem výzvy (art. 
1321+R200+9192) komplet s kamerou s manuáln  nakláp cím objektiven a 
hovorovou jednotkou (art. 559A), 1 videotelefonu na st nu série Giotto s /B 4“ 
obrazovkou nízkého profilu (art. 6321), 1 napájecího zdroje (art. 6680). 
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